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Ngày 06 tháng 03 năm 2014, Viện Vệ sinh – Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh có nhận
được công văn số 51/YTDP – SKCĐ ngày 03/03/2014 của Trung tâm Y tế Dự phòng Bà Rịa –
Vũng Tàu. Trong công văn, Trung tâm Y tế Dự phòng Bà Rịa – Vũng Tàu có hỏi, “Ngày 06
tháng 5 năm 2013 Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 14/2013/TTBYT về hướng dẫn khám sức
khỏe, trong đó có bao gồm khám sức khỏe học sinh, sinh viên, đề nghị quý Viện có văn bản
chỉ đạo hướng dẫn thống nhất cách phân loại khám sức khỏe học sinh?”.

Nghiên cứu văn bản trên, chúng tôi xin trả lời, ngày 06 tháng 5 năm 2013 Bộ Y tế đã ban hành
thông tư số 14/2013/TTBYT về hướng dẫn khám sức khỏe. Tại mục 1, điều 2, chương một “sử
dụng tiêu chuẩn sức khoẻ để phân loại sức khỏe” có nêu rõ, “Việc phân loại sức khỏe của người
được khám sức khỏe thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT- QĐ ngày 15 tháng
8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám
tuyển, khám định kỳ cho người lao động”. Như vậy, chỉ những em học sinh đã đến tuổi lao
động khi khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ mới là đối tượng phải áp dụng theo công văn này.

Tóm lại, nếu học sinh đang lớn, chưa đến tuổi lao động thì khi khám sức khỏe định kỳ hàng
năm tại các trường học từ tiểu học đến Trung học phổ thông, việc phân loại sức khỏe học sinh
vẫn phải tuân thủ theo phân loại sức khỏe học sinh mà Bộ Y tế vẫn tổ chức tập huấn trong
những năm gần đây theo “Dự án nâng cao năng lực, truyền thông y tế trường học”và theo
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“Thường quy kỹ thuật Y học Lao động - Vệ sinh Môi trường - Sức khỏe trường học" - Nhà Xuất
bản Y học - Hà nội 2002 (trang 864 - 865).
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